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Este artículo presenta el programa de 
formación (Curso de Operaciones 
Especiales) del Batallón de Opera-

ciones Especiales (BOPE) de la Policía Militar 
del Estado de Rio de Janeiro, Brasil, y lo 
analiza desde el punto de vista de la teoría 
antropológica de los ritos. Los procesos socia-
les de construcción de la organización de la 
policia brasileña, sus métodos de socialización, 
sus conocimientos y las formas de incorpo-
ración de valores constituyen la identidad de 
los policias, llamados caverias. Esto nos permi-
te explicar el cambio del status social de los 
profesionales, así como las formas de sociali-
zación de sentimientos y códigos de conducta. 
Los mecanismos de la imputación y naturaliza-
ción, utilizados en el Curso de Operaciones 
Especiales, se consideraron para el análisis en 
la construcción de la identidad de los Caveiras 
de la BOPE. 

Palabras de Clave: Seguridad pública, rito 
de pasaje, operaciones especiales, rendimiento.

This article analyzes the training 
program (Special Operations Course) 
of Special Operations Battalion – 

BOPE – from the Military Police of the State 
of Rio de Janeiro – Brazil, from a the 
anthropological theory of "rites of 
passage"perspective The processes of social 
construction of this brazilian police 
organization, methods of socializing 
knowledge and ways of incorporation of ideas-
value constitute the identity of this professional 
group, called caverias. This works explains the 
change of status of public security 
professionals, as well as the forms of 
socializing sentiment and codes of conduct. 
The mechanisms of internalization and 
naturalization, used during the Course of 
Special Operations, were considered to analyze 
their influence in building the identity of the 
BOPE's institution.

Words Key: Public security, rite of passage, 
special operations, performance.
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“A profissão policial como uma ocupação 
privilegiadamente complexa, difícil, e séria, em 
que freqüentemente são exigidos de seus prati-
cantes a iniciativa, o julgamento e a decisão 
para responder às variadas demandas, usando a 
força quando necessário” (Bittner1, 1990, apud 
Poncioni, 2003:187). Diante desta constatação, 
devemos imaginar a amplitude requerida pelos 
processos de socialização dos conhecimentos, 
necessários para lidar com situações que, nor-
malmente, causariam repugnância, medo, ou 
paralisia em outros. Kant de Lima (1997) 
evidencia o modelo de socialização praticado 
nas organizações policiais:

A formação policial entre nós [no Brasil] 
tem sido tradicionalmente centrada na idéia de 
‘treinamento’, onde se busca a padronização 
de procedimentos, na base de repetições 
mecânicas, reproduzindo uma ideologia marca-
damente repressiva e punitiva, retirando dos 
policiais a capacidade reflexiva diante de 
situações complexas, como as questões da 
infância e da adolescência, das drogas, da 
discriminação social, racial, de gênero, do 
idoso etc. Em suma, ‘condicionamos’ o policial 
para obedecer ordens irreflexivamente, a 
comando, para depois colocá-lo sozinho diante 
da realidade conflitiva das ruas, esperando 
que ele aja reflexivamente, e tome suas 
decisões com bom senso e equilíbrio.

A prática policial da “rua” ou do “teatro de 
operações”, em razão da natureza dos conflitos 
urbanos nas capitais brasileiras, principalmente 
no Rio de Janeiro, acabaria por orientar as 
ações policiais com forte apelo ao “combate ao 
crime”, ajudando a construir no senso comum a 
idéia de que esta seria a missão precípua das 
instituições policiais militares, responsáveis 
pelo policiamento ostensivo, e a promover a 
distinção do policial de quartel - o burocrata - e 
o policial de rua - o operacional. Tal conceito é 
percebido amplamente pelo público e pelos 
próprios policiais no Brasil. Nesta perspectiva 
surge o “ethosguerreiro [o policial de rua, o 

operacional] que é paulatinamente sedimentado 
na identidade profissional do policial como um 
importante requisito para que ele possa, ‘com 
sucesso’, realizar a árdua missão do ‘combate 
real’ à criminalidade.”(Poncioni, 2003:187).

Embora não faltem críticas em relação ao 
“modelo militarista” adotado pelo estado brasi-
leiro para sua força policial de patrulhamento 
ostensivo, como também ao ethos desenvolvi-
do na prática diária do confronto com crimino-
sos armados, principalmente no estado do Rio 
de Janeiro, o fato concreto é que o modelo 
vigente foi gerado por um processo histórico, 
que contribuiu para a construção e instituciona-
lização da identidade social da Polícia Militar 
no Brasil. 

Everett Hughes (1981:43) afirma que os 
grupos profissionais tendem a construir repre-
sentações coletivas, peculiares ao seu trabalho, 
que se constituem uma das partes mais impor-
tantes de sua identidade social. Goffman avigo-
ra este conceito e vai além quando ressaltaque 
“a identidade pessoal, assim como a identidade 
social, estabelece uma separação, para o 
indivíduo, no mundo individual das outras 
pessoas” (1988:77). Ao considerar as questões 
sobre o trabalho, identidade e separação, o que 
dizer, então, dos integrantes de organizações 
com características de instituições totais, como 
as organizações militares? Sobre este tema 
Raul Girardet (2003:73) esclarece o fenômeno 
da separação, ou afastamento, do militar do não 
militar, o “paisano”:

Com efeito, ao mesmo tempo em que as 
dragonas conferem àqueles que as portam uma 
igualdade recíproca e absoluta, elas os 
separam da massa de seus concidadãos, os 
“paisanos”, os “burgueses” e os colocam num 
plano moral diferente daquele do restante da 
nação. Impõe às suas consciências outras 



exigências, submetem suas vidas a outras leis 
que não aquelas que regem a existência da 
maior parte de seus concidadãos.

Celso Castro (1990:31) ilustra e aponta para 
a suposta razão deste distanciamento; algo que 
distingue os dois universos, o militar e o civil, 
e caracteriza o primeiro pelo chamado “espírito 
de corpo”:

[...] comparada a outras profissões, a 
militar representaria um caso-limite socioló-
gico, contribuindo para uma grande coesão ou 
homogeneidade interna (espírito de corpo), 
mesmo que freqüentemente aos preços de um 
distanciamento entre os militares e o mundo 
civil.

O “espírito de corpo”, assim como o 
“espírito militar”, são representações sociais do 
“militarismo” que, juntamente com outros 
atributos, constituem características da iden-
tidade adquirida, ou incorporada, pelos proce-
ssos de socialização da instituição militar. 
Estes processos, de uma forma geral, como 
asseveram Berger e Luckmann (1987: 228), 
estão implicados na formação e conservação de 
um ethosinstitucional. Neste caso, estamos 
diante de um ethos militar que tem na 
hierarquia e na disciplina seus pilares, e que 
acaba por definir e afastar dois mundos, o 
“intramuros” e o “extramuros”.

Este ethos militar gerou um modelo 
aplicado à organização profissional das polícias 
ostensivas brasileiras. Sua adoção, segundo 
Muniz (1996), obedeceu ao processo histórico, 
narrado anteriormente, e é caracterizado pela 
evocação imagens do universo propriamente 
militar. Estas imagens estão presentes na pró-
pria designação institucional (Polícia Militar), 
como também em sua estrutura burocrática 
(batalhões, companhias e pelotões). Desta 
forma, não é difícil constatar que o paradigma 
militarista2 orienta as ações no campo da 
segurança pública. Tal assertiva é identificada 
nas representações que permeiam, ainda, 
qualquer discussão sobre as questões relativas 

à segurança pública: 

As metáforas militares também colorem as 
expectativas públicas em relação às polícias 
ostensivas. Alegorias associadas à simbologia 
da guerra como o ‘combate’, o ‘confronto’, o 
‘inimigo’ etc. são empregadas tanto no senso 
comum quanto na mídia para descrever as 
ações da polícia e para cobrar iniciativas e 
formas de intervenção. Também são freqüentes 
as fabulações que vinculam a função de polícia 
a uma ‘guerra contra o crime’ e, mais recen-
temente, a uma ‘guerra às drogas’. Alguns 
aspectos, sobretudo aqueles mais imediatamen-
te apreensíveis, favorecem a cristalização 
dessas metáforas, parte delas até condizente 
com a realidade policial militar. (Muniz, 1999: 
112).

Alguns pesquisadores questionam a aplica-
bilidade deste modelo, quando o relacionam ao 
trabalho de polícia preventiva pelo paradigma 
prevencionista3. Esta crítica estaria fundamen-
tada na impropriedade do ethos militar, quando 
confrontado com a magnitude e diversidade de 
forças sociais e as múltiplas e diferentes facetas 
do trabalho policial, em face de uma lógica 
eminentemente reativa, pautada em indicadores 
quantitativos e não qualitativos. Kant de Lima 

(2002)4 identifica dois aspectos a de influência 
negativa deste ethos:

Primeiro, quanto a sua organização interna 
e quanto a suas relações externas com outras 
instituições da sociedade: sendo a Polícia 
Militar uma organização subordinada, seus 
oficiais são subalternos aos oficiais das Forças 
Armadas. [...]. Em segundo lugar mantém da 
hierarquia militar a estrita obediência e a 
negação da autonomia, que, se pode ser indis-
pensável às funções a serem executadas no 
cenário da guerra, revelam-se obstáculos 
importantes na atuação policial, tanto no que 
diz respeito a sua necessária autonomia de 
decisão na prática de suas funções profissio-
nais, quanto no modo pelo qual se deve fazer a 
avaliação de sua conduta na eficácia obtida na 
mediação dos conflitos, medida não pelo grau 



de obediência a ordens superiores, mas pela 
sua criatividade na condução de negociações 
bem sucedidas.

Efetuando a análise da crítica de Kant, so-
bre as representações militares de obediência e 
negação da autonomia necessária à mediação 
de conflitos, identifico duas dimensões distin-
tas, aparentemente antagônicas, que na verdade 
as entendo como complementares. A primeira 
trata da organização militar como forma de 
administração dos recursos humanos e mate-
riais. Tal dimensão envolveria o universo mili-
tar propriamente dito, o “intramuros”: o quar-
tel. A segunda dimensão envolveria a o lócus 
da ação policial: a rua. No universo da “rua” 
ocorreria a interação entre os dois mundos, o 
“militar” e o “civil”, e que exigiria uma perfor-
mance mais apurada do ator policial, que 
transcenderia ao simples cumprimento de 
ordens superiores. Ao consideramos as formas 
de atuação policial em algumas circunstâncias 
e ocorrências policiais, identifica-se, no Rio de 
Janeiro, uma forma peculiar de conflito que 
ultrapassa a ação de mediação de conflitos, na 
forma identificada per Kant de Lima. Para 
entendermos esta conjuntura, buscaremos a 
visão dos policiais que atuam nestas situações 
extremas.

Há uma percepção recorrente nos relatos de 
policiais maisantigos5 do BOPE, sobre uma 
suposta relação entre a evolução bélica dos 
narcotraficantes, com o conseqüente aumento 
dos “confrontos armados” e da violência no 
Estado do Rio de Janeiro, Brasil. O final da 
década de 50 constitui o marco mais distante 
da história oral destes policiais. Os fatos foram 
fixados pela forma como a mídia tratava os 
casos, enaltecendo a destreza dos marginais e 
dos policiais, em momentos diferentes, como 

se quisessem promover uma disputa entre eles.

A mídia, da época, caracterizava os margi-
nais pela “malandragem”, criando o estereótipo 
do carioca6, por viverem na boemia e envolvi-
dos com prostitutas, cabarés, bebidas, pela 
destreza no carteado e pela capacidade de 
enganar pessoas e a própria a polícia, com 
fugas espetaculares das “batidas policiais”. 
Oscriminosos mais violentos eram assaltantes 
de bares, lojas e pequenos comércios. As mor-
tes ocorriam durante os assaltos, a curta distân-
cia, e seriam motivadas pela reação dos proprie-
tários ou usuários. As armas mais utilizadas 
pelos criminosos eram: a navalha; o revólver 
calibre 32 e 38; e pistola calibre 45 em alguns 
casos. 

Na década de 60 o crime evolui para assal-
tos que marcaram a época, como o “Assalto ao 
Trem Pagador”. O armamento dos criminosos 
continuou o mesmo, mas o planejamento e as 
táticas foram aprimorados. Os nomes, ou 
melhor, vulgos, começavam a surgir na mídia e 
ganhar notoriedade. A imprensa, falada e 
escrita, explorava as ações criminosas tanto 
quanto as policiais de forma sensacionalista. A 
curta distância ainda caracterizava os poucos 
confrontos com armas de fogo7.

Até meados dos anos 70, a PM concentrava 
sua atenção nas ações de manutenção da ordem 
pública e nada tinha a ver com patrulhamento 
ostensivo, que era considerada de menor impor-
tância. A PM reprimia as manifestações públi-
cas populares contra a ditadura militar, para 
“preservar a ordem”, enquanto o crime evoluía. 
Os policiais entrevistados reconhecem que a 
PM foi usada como o “braço armado” da 
repressão política, por estar subordinada ao 
Exército. Esta visão é apresentada por Muniz 
(1999) que relata desde a década de 30 as 
polícias militares eram estruturadasà imagem e 
semelhança das unidades de infantaria e 
cavalaria do Exército regular8 e a ele deveria se 
subordinar9. A Constituição Federal Brasileira 
de 1967 acompanhou este modelo, quando 
atribuiu à PM a manutenção da ordem pública 



e a segurança interna.

O cenário criminal da década de 70 foi mar-
cado pelos assaltos a bancos. Estas ocorrências 
foram encaradas, inicialmente, como crime de 
motivação política: “Diziam que eram 
estudantes e militantes de esquerda. No início 
até podia ser, mais depois, a vagabundagem 
[sic] entrou na onda, era assalto a banco sem 
parar, parecia que todo mundo tinha virado 
comunista” (Oficial do BOPE, que ingressou 
na PM nos anos 70). Este tipo de delito, então, 
era tratado como problema de segurança 
nacional. Criminosos comuns passaram a ser 
encarcerados juntamente com presos políticos, 
condenados pela extinta Lei de Segurança 
Nacional, no Instituto Penal Candido Mendes, 
na Ilha Grande - RJ. Segundo os relatos de 
policiais militares, a promiscuidade entre os 
presos resultou na criação de uma organização 
fundamentada em uma ideologia10:

Paz, justiça e liberdade é um fundamento 
ideológico. Embora os marginais de hoje não 
tenham a capacidade de perceber isso, os funda-
dores tinham [...] aprenderam isto com os 
intelectuais de esquerda, presos no Instituto 
Penal Candido Mendes da Ilha Grande [...] 
ninguém ainda percebeu, se perceberam não 
comentam, pois estes fundamentos estão no 
preâmbulo da Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos, só que em sentido invertido. Na 
mesma parte [do preâmbulo da Declaração 
Universal], há uma espécie de advertência, que 
alerta se estes bens não forem protegidos [pelo 
Estado], as ‘pessoas’ poderão se insurgir contra 
a ‘tirania e opressão’. Isto é ou não um 
fundamento ideológico?” (Oficial da reserva da 
PM, caveira11, ex-integrante do BOPE).

A droga passa a ser percebida como um 
problema grave a partir dos anos 80. Policiais 
apontam a abertura política como um fator 
concorrente ao enfrentamento do tráfico de 
entorpecentes:

A anistia trouxe de volta os exilados políti-
cos. [...] isto não foi o problema, a verdadeira 

questão estava na forma como eles percebiam a 
polícia. Eles [os anistiados] foram eleitos para 
cargos políticos. Pregaram a mudança da 
polícia, mas na verdade não sabiam como fazer 
isto, e a PM também não. [...] Passaram a 
limitar as ações policiais e o Comando da PM 
aceitou. Com a inércia da polícia os traficantes 
fizeram a festa [...] se organizaram e se estru-
turaram nas favelas, era onde o poder público 
menos atendia. (Oficial da Reserva da PM, 
caveira, ex-integrante do BOPE).

Alguns interlocutores apontam outro fato 
que, juntamente com a questão política, ajudou 
a construir o cenário que vivemos na atuali-
dade, o discurso mais esclarecedor observa:

A produção da droga em escala industrial 
nos países andinos, no início dos anos 80, fez 
os preços despencarem no Brasil. A Rota Sul, 
que partia da Colômbia e passava pelo Rio de 
Janeiro rumo a Europa, começou a abastecer o 
mercado de drogas do Rio [de Janeiro], que 
antes era rota de passagem e a droga principal 
era a maconha. A cocaína que era droga de rico 
passou a ser oferecida por preços ‘acessíveis’ 
[no Rio de Janeiro]. [...] a demanda reprimida 
diante da oferta abundante, fez o negócio da 
droga render muito, e os traficantes a se 
capitalizarem rapidamente. Com o dinheiro 
compraram armas cada vez mais poderosas [...] 
começaram com pistolas, depois submetralha-
doras e, finalmente, os fuzis de assalto. Com 
grupos fortemente armados, a facção mais 
agressiva passou a tomar os pontos de venda de 
drogas da concorrência nas favelas [...] o lado 
[facção] agredido começou a comprar armas 
para proteger seus pontos da invasão. Foi o 
início da ‘Guerra do Rio’ que dura até hoje. 
(Oficial da Reserva da PM, caveira, ex-
integrante do BOPE). 

Em relação ao recrudescimento dos confron-
tos armados nos anos 80, entre a polícia e os 
grupos criminosos, um oficial observa:

[...] quando o candidato ao governo do 
[Estado do] Rio foi eleito, após os quatro anos 



de retraimento da polícia, com um discurso 
novo de enfrentamento, talvez por conta da 
pressão da opinião pública, o Estado passou a 
empregar a polícia contra os grupos crimino-
sos. [...] os confrontos com os marginais se 
tornaram mais violentos, mais letais e passa-
ram a ocorrer em maiores distâncias. Muitos 
policiais morreram em razão da falta de 
preparo técnico, para este novo tipo de 
confronto, e do armamento inferior. Esta infe-
rioridade [bélica] só foi equilibrada com o 
empréstimo de fuzis [FAL] do Exército, em 
meados dos anos 90. O marco da luta contra o 
narcotráfico foi o caso da Rocinha [1988] 
quando o Naldo [Chefe do tráfico local] fez 
disparos de fuzil do alto do morro [...] diante 
deste cenário ou você se corrompe, ou você se 
omite, ou vai para guerra. O BOPE optou ir 
para guerra, subiu a Rocinha e pegou o Naldo, 
Buzunga e Brasileirinho [traficantes da 
Rocinha], daí passou a atuar efetivamente nas 
‘áreas de risco’. Até hoje não saiu de lá [das 
favelas], e pelo jeito não vai sair tão cedo. 
(Oficial da PM, caveira, ex-integrante do 
BOPE). 

“O Batalhão de Operações Policiais Espe-
ciais é a última linha de defesa da sociedade. 
Se falharmos em nossa missão, nada deterá a 
sanha dos criminosos contra as pessoas de 
bem.” (Coronel PM Humberto Mauro Ramos 
de Oliveira - Comandante do BOPE - Aula 
Inaugural do VIII COEsp – 2006)

O processo de construção da polícia militar, 
no Brasil, foi originado na necessidade de se 
criar mecanismos de controle das massas 
populares para a proteção de uma classe social 
dominadora. O modelo militar da polícia osten-
siva, instituição responsável pelo patrulhamen-
to das ruas e pela manutenção da ordem 
pública, parece ter sido escolhido como estra-

tégia de “controlar os controladores”. O mode-
lo se imporia pelo império da hierarquia e 
disciplina, haja vista que as bases operacionais 
desta instituição eram constituídas de pessoas 
da mesma origem dos “controlados”. Neste 
modelo militar, o ethos guerreiro toma forma e 
gera uma visão de mundo peculiar, nos 
“modelados”, pela socialização de um saber e 
de uma prática construída na interação entre os 
atores do cenário social: cidadãos, policiais e 
marginais da lei. A Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro é a resultante deste processo.

Não se pode negligenciar a necessidade de 
uma polícia preventiva que esteja mais 
próxima do cidadão, mediando os conflitos e 
prevenindo o cometimento de atos de maior 
potencial ofensivo, tipificados como crime. O 
dilema gerado pelo “o que é” e “o que deveria 
ser”, aponta para uma questão que deve ser 
aprofundada por meio da pesquisa científica, 
pois perpassa pela socialização, formal e 
informal, de conhecimentos específicos e pela 
incorporação de idéias-valorque deveriam re-
sultar em um ethos diferenciado do que vemos 
em nossa polícia ostensiva de modelo milita-
rista. Desta forma, fica a questão: O modelo 
militarista e penalista12 é antagônico ou 
complementar ao modelo prevencionista? O 
modelo militarista atual, com suas idiossincra-
sias, estaria pronto para se transformar e passar 
a atuar sob a égide prevencionista? Deveria ser 
criada mais uma força policial para atuar na 
perspectiva prevencionista,ou as que já existem 
poderiam se “adaptar” a esta demanda da 
sociedade? 

Contudo, não há como desconsiderar o 
discurso oficial que aponta o cenário social 
atual como fruto dos desacertos históricos das 
políticas públicas de segurança no Brasil, mais 
do que os acertos. Alguns especialistas apon-
tam que as formas de enfrentamento dos gru-
pos criminosos, exigem um aparato próximo ao 
modelo das guerras convencionais em áreas 
urbanas, como as vistas pelo mundo afora. 
Existindo um ethos guerreiro na Polícia Mili-
tar, onde o “combate” ocupa o topo da hierar-



quia de valores da organização, o BOPE seria o 
modelo, a estrutura e espaço onde o arquétipo 
do policial, que encarnaria este ethos máximo, 
seria socialmente construído. Esse processo 
transformador acabaria por referenciar o pró-
prio BOPE: o Curso de Operações Especiais.

O Curso de Operações Especiais, grosso 
modo, é um programa de treinamento de 17 se-
manas que tem por objetivo socializar 
conhecimentos e desenvolver habilidades espe-
cíficas de policiais que se submetem volunta-
riamente ao processo que os preparam para 
atuar como o último nível de emprego da força 
pelo Estado. É parte integrante do calendário 
acadêmico da Polícia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro. As atividades acadêmicas do 
COEsp são realizados pelo próprio BOPE, que 
também é considerado como Unidade de Apoio 
de Ensino13. 

O planejamento e execução do curso ficam 
a cargo da Seção de Instrução Especializada do 
BOPE - SIEsp14. O Curso é classificado, fun-
cionalmente, em três categorias que definem o 
público para o qual ele se destina: O COEsp 
Categoria “A” tem como objetivo especializar 
os Oficiais Superiores15 da Polícia Militar no 
que se refere ao planejamento de Estado 
Maior16 em operações especiais; embora seja 
previsto, nunca foi realizado. O COEsp Cate-
goria “B” tem como objetivo especializar os 
Oficiais Intermediários17, Oficiais Subalter-
nos18 e Graduados19, para comandar equipes de 
operações especiais. Foram realizados 17 
cursos categoria “B” de 1978 a 2008, com 157 
concludentes. O Curso Categoria “C” é desti-
nado à preparação dos Cabos e Soldados, para 
atuarem como membros de equipes de opera-
ções especiais; foram realizados 16 cursos 
categoria “C”, de 1981 até 2008, com 184 
concludentes. A PMERJ disponibiliza vagas, 
quando solicitadas, para as Polícias Militares 

de outros Estados da Federação, para as Forças 
Armadas, para a Polícia Federal e Polícia Civil, 
tendo formado, ao todo, 68 policiais e militares 
de outras instituições desde o primeiro COEsp.

Ao analisar o Curso de Operações Especiais 
na perspectiva antropológica do “rito de passa-
gem”, pude constatar sua relação com a estru-
tura ritual descrita por Gennep20 e Turner21. O 
curso é organizado em quatro etapas que 
obedecem a diretrizes específicas - (1) fase 
administrativa, (2) fase de preparação básica, 
(3) fase de preparo operacional, e (4) fase de 
operações – enquanto na estrutura de Gennep o 
processo ritual e identificado em três etapas – 
(1) separação, (2) limem ou margem, e (3) 
reintegração. 

Na fase preparação básicado COEsp o siste-
ma de valores dos iniciados foi desconstruído, 
por meio de métodos que envolveram formas 
de pressão física e psicológica, até levá-los ao 
estresse e exaustão, sendo posteriormente re-
construído por meio da socialização, formal e 
informal, de conhecimentos específicos, esta-
belecendo uma nova forma de pensar, sentir e 
agir, que privilegiaram o sentido de communi-
tas22, a tolerância ao sofrimento e privações, e 
o “fazer” como adágio.

Na fase de preparo operacional a socia-
lização se caracterizou pelos métodos de 
simplificação, padronização e automatização, 
como meio de obtenção de uma performance 
ótima. Além de atingir os resultados determina-
dos, os métodos objetivam estabelecer um 
padrão comportamental “corporificado”, ou 
seja, a incorporação de formas instituciona-
lizadas de comportamento, calcada na experiên-
cia dos instrutores em confronto com a dos 
próprios alunos, no desempenho de seus papéis 
sociais (Berger & Luckmann, 1987: 103).



A fase de operações privilegiou a capacida-
de de tomada de decisão, planejamento e 
trabalho em equipe sob condições adversas, 
simuladas e reais, sendo caracterizada pela 
“pressão” contínua sobre o tempo de resposta, 
a qualidade da decisão e o resultado obtido, ou 
seja, a “missão cumprida”. Entretanto, de 
forma diversa da preconizada por Gennep, 
onde o sujeito liminar deveria ser preparado 
para retornar ao grupo do qual foi separado na 
fase final de reintegração, a estrutura do 
COEsp, nesta fase, desconsidera tal questão. 
Para esta afirmação, tomo como base os relatos 
dos alunos de várias gerações, que após 
concluírem o curso apresentaram dificuldade 
de se readaptarem ao ambiente doméstico, à 
rotina das unidades convencionais para qual 
voltaram e, em menor escala, à rotina do 
próprio BOPE. 

O curso, então, prepararia os alunos para 
suportar uma “crise permanente”, como a 
rotina do processo de passagem, a despeito da 
normalidade cíclica do dia a dia doméstico que 
deverão reencontrar. A readaptação daqueles 
que permanecem no BOPE sugeriu ser mais 
rápida, talvez por estarem mais próximos para 
o que foram preparados ao longo de semanas. 
Contudo, no ambiente familiar o processo é 
mais demorado: “fiquei umas três semanas 
dormindo no chão do quarto [...] acordava de 
madrugada e não conseguia dormir, ficava em 
alerta constante imaginando situações de 
conflito e formulando estratégias para superá-
las” (Oficial, caveira). Relatos como este 
foram recorrentes, nas entrevistas com os 
concludentes do COEsp, variando o tempo de 
readaptação. Embora seja uma prática do 
BOPE a não aplicação dos novos caveiras no 
serviço operacional,por um período de uma 
semana, chamado de “desaceleração”, a 
readaptação à vida extra-curso fica por conta 
de cada um.

Com base na perspectiva de Turner (1974: 
154), infiro o COEsp como uma “anti-
estrutura”, induzida a partir da estrutura, que é 
o próprio BOPE. No período liminar, seria 

gerado o sentimento de communitasentre os 
neófitos, caracterizado pelo desenvolvimento 
de valores, crenças e ideais coletivos durante o 
“sofrer e fazer juntos”. Este período poderia ser 
entendido como uma “situação de conflito 
planejada”, indutora de dramas sociais. Estes 
dramasresultariam casos de cisão total, pelas 
desistências de alunos durante o processo de 
treinamento, e de fortalecimento da estrutura, 
com a conclusão do curso pelos alunos que 
“superaram os desafios” e passariam fazer 
parte do batalhão. Contudo, considero que o 
próprio ato de desistir, por parte de alunos, não 
deixa de fortalecer a estrutura, o BOPE, e a 
própria anti-estrutura, o COEsp, pois esta 
circunstância revigora o mito de severidade e 
dificuldade do processo, que seria replicado 
pelos remanescentes por meio do ethos 
construído ao longo do rito de passagem. Esta 
seria, então, a relação dialética evidenciada por 
Turner, onde a estrutura induz a anti-estrutura 
que, em troca, a revitaliza. 

Mais do que socializar conhecimentos 
necessários às atividades acadêmicas do 
processo de aprendizagem, o COEsp promove 
uma reestruturação de valores, estabelecendo 
um novo ethose visão de mundo naqueles que 
o concluem. Neste sentido, Berger e Luckmann 
(1985: 175) argumentam que os processos de 
socialização primáriae secundária23 organizam 
as experiências dos novatos deixando marcas 
profundas em suas trajetórias, resultando em 
transformações parciais da realidade subjetiva 
ou de setores particulares dela. As realidades 
relacionadas com a mobilidade social do indi-
víduo e o treinamento profissional comporiam 
a “socialização secundária”.

Ao analisar as condições e estratégias do 
processo de aprendizagem no COEsp, pude 
distinguir os dois métodos descritos. A 



“socialização formal” se materializou com a 
execução do prescrito no planejamento da coor-
denação do curso, sendo consumado pelo cum-
primento das prescrições e do objetivo determi-
nado. A “socialização informal” ocorreu nos 
interstícios do processo de aprendizagem de 
forma não planejada, estando intrinsecamente 
relacionada às idiossincrasias da equipe de 
instrução sobre “o como” e para “o quê” os 
alunos deveriam ser preparados. 

Observei, contudo, que o alinhamento 
estratégico da socialização formal e informal, 
durante o curso, possui o poder de construir, 
reforçar e consolidar o ethose a visão de 
mundo do grupo de alunos do curso. O 
resultado deste processo é a “re-socialização” 
de cada sujeitocom a mudança radical da sua 
realidade subjetiva. O sistema de significados 
teria sido reconstruído, determinando-se um 
novo marco da biografia pessoal e profissional 
de cada um, na forma de “antes e depois”. 

Na busca dos motivos que levam policiais a 
se submeterem ao rigoroso processo descrito, 
identifiquei alguns dados obtidos nas entre-
vistas realizadas nas diferentes fases do curso, 
que poderiam me levar a algumas conclusões. 
Separei as declarações recorrentes em três 
grupos: (1) aqueles que buscavam o COEsp 
como uma forma de “se testar” de “se colocar à 
prova”; (2) aqueles que buscavam o curso 
como forma de ingresso no BOPE24, principal-
mente oficiais, em razão das expectativas que 
possuíam em servir na unidade e sair do 
batalhão convencional; e (3) alguns que decla-
raram buscar ser e fazer o melhor na função 
policial.

Considerei a perspectiva do “grupo 1” como 
uma busca de reafirmação da virilidade e os 
valores que a ela se atribui; uma expressão da 
“característica cultural predominante na auto-
imagem dos organismos policiais” (Muniz, 

2002: 242). A perspectiva do “grupo 2” pelo 
entendimento do BOPE como uma espécie de 
refúgio, onde o sofrimento do processo de 
passagem e o risco das operações especiais 
seriam compensadas pelo fato de pertencer à 
unidade e passar a ser referência profissional 
na perspectiva do ethos guerreiro. Infiro que tal 
comportamento se escudava no mito de inco-
rruptibilidade da unidade e no seu nível de 
excelência reconhecido no meio policial. A 
perspectiva do “grupo 3” estaria vinculada ao 
risco da profissão, encarando a passagem pelo 
curso e o ingresso no BOPE como um desafio; 
diferente de “se testar” ou provar algo para si 
ou para outros, estes entrevistados viam o 
curso como o começo de uma atividade que os 
colocaria, constantemente, em situação de 
risco: “já que eu escolhi ser policial, que eu 
esteja preparado para o pior, e não existe lugar 
melhor que o BOPE para isso” (Aluno do 
COEsp 06/I). Neste último grupo se concen-
travam os policiais que já pertenciam ao efeti-
vo do BOPE e não possuíam o curso.

Dos doze alunos concludentes do COEsp, 
um era remanescente do “grupo 1”, três do 
“grupo 2”, e oito do “grupo 3”. Depois de seis 
meses do término do curso fui procurá-los no 
BOPE, onde entrevistei quatro dos conclu-
dentes. Perguntando a cada um, sobre a 
satisfação de suas necessidades com a 
conclusão do COEsp, a resposta girou em torno 
do fato de “estar” no BOPE e “pertencer à 
equipe” valeu cada dia no curso. Sobre a 
questão de “se testar” e de “se colocar à prova” 
a resposta foi que, após o curso, passaram a 
considerá-lo como uma espécie de “teste para a 
vida”; e sobre se reafirmar como “sujeito 
homem” no sentido do gênero masculino, a 
resposta de um traduziu o que os demais 
relataram: “Porra [sic]! É muito sofrimento só 
para provar que é macho [...] não valeria a 
pena”. Outro concludente aduziu: “[...] o 
COEsp está além do físico”. Esta última 
declaração me levou a considerar a perspectiva 
da sacralização deste processo secular, pois 
desta forma a conquista do status transcenderia 
condição física, estaria no nível do metafísico.



Sobre o processo de passagem do COEsp 
não resta dúvida de sua função secular. 
Contudo, algumas cerimônias do curso são 
notadamente caracterizadas por nuances e 
performances religiosas que sacralizam 
espaços e símbolos seculares. Durkheim (1989: 
497) explica que a técnica religiosa, ao 
contrário de exercer uma espécie de imposição 
física sobre “forças cegas” e “imaginárias”, 
seria uma forma de atingir consciências, 
tonificando-as e disciplinado-as. As orações, os 
cânticos militares e a submissão voluntária ao 
sofrimento,como forma de ordálio para a 
conversão, seriam elementos que fortaleceriam 
o processo de sacralização, objetivada na 
promessa do alcance metafísico - a “glória” - 
pelos conversos em sua função secular no 
cumprimento da missão: “a vitória sobre 
morte”. 

Assim, ser um caveira significava passar a 
ver, sentir e agir de uma forma diferenciada, o 
que acabaria por apartar duas condições: o dos 
caveirase dos convencionais; como o sagrado e 
o profano ou o puro e o impuro. Considero o 
fenômeno da sacralização como uma tendência 
que evoluiu ao longo do processo histórico do 
BOPE, e seria resultante do trabalho de alto 
risco em razão da condição de ter de conviver 
com a perspectiva da “morte”, como 
possibilidade ou conseqüência. 

Ao considerar o Curso de Operações 
Especiais como produtor de “fatos sociais”, na 
perspectiva de Durkeim, um aspecto impor-
tante a ser observado neste processo de 
passagem é sua força na desconstrução da 
individualidade e no desenvolvimento de uma 
forma de “consciência coletiva” ou um “eu 
coletivo”. Observei que este fenômeno teve 
início durante a fase de preparação básica, ou 
separação,com a destituição da estrutura 

hierárquica militar25 e do despojamento do 
status dos neófitos, criando uma situação de 
“igualdade” entre eles (communitas). Esta 
consciência de “coletividade” seria fortalecida 
pela submissão incondicional, de todos os 
integrantes, aos métodos de docilizaçãoque 
criam uma condição de “fazer”, de “estar” e de 
“sofrer juntos”. A socialização de conhe-
cimentos, pelos métodos peculiares emprega-
dos, parece contribuir de uma forma fundamen-
tal para o desenvolvimento de um modo de 
agir, de sentir ou de pensar “coletivo”, 
necessário à realização de uma tarefa ou 
cumprimento de uma missão pelo grupo, e não 
pelo indivíduo. 

Este “eu coletivo” se manifesta em um 
esprit de corpsque considero constituir uma 
“representação coletiva” do grupo “que se 
estende não apenas no espaço, mas no tempo 
também; [e que para] para constituí-las 
espíritos diversos associaram-se, misturaram e 
combinaram suas idéias e sentimentos [...].” 
(Durkheim, 1989: 20). Cada integrante deste 
“time” passou a ser referenciado, intra 
corpore,pela sua capacidade de reter e 
reproduzir o conhecimento socializado, obten-
do uma performance esperada, pelo próprio 
grupo, no desempenho de funções; na 
superação dos limites e desafios, impostos 
como meta para a equipe; na capacidade de 
resistir e suportar as adversidades, junto com 
os demais; e, principalmente, na cooperação 
uns com os outros. 

Considero que a “cooperação” se transfor-
mou em uma condição vital para a integração e 
conseqüente sobrevivência do grupo, durante a 
“passagem”. Ao retornarem para suas ativi-
dades operacionais no BOPE, os convertidos 
socializariam esta forma de cooperaçãopara os 
demais integrantes da unidade, acabando por 
se consolidar em uma das expressões do 
ethosdo batalhão. O pronome “nós” é 
empregado a todo o momento para representar 
o próprio BOPE, a equipe de serviço diário da 
unidade ou a turma de conclusão do curso de 
operações especiais ou ações táticas, como se o 



indivíduo passasse à condição de um “eu 
coletivo”. Infiro que este comportamento esteja 
diretamente relacionado ao sentimento de 
comunidade desenvolvido durante o “rito de 
passagem” que acaba por estruturar a forma de 
se ver e de se representar coletivamente. 

A força do processo de transformação pode 
ser constatada na incorporação do distintivo do 
COEsp no uniforme dos caveiras. Este “sím-
bolo de status” passou a diferenciar os conclu-
dentes dos demais não cursados, franqueando a 
participação de seus portadores nos espaços 
sociais internos antes interditos. A incorpo-
ração do distintivo do COEsp chegou ao 
extremo literal; vários caverias passaram a 
tatuar o distintivo e os adágios pelo corpo. A 
despeito do suposto risco para sua segurança 
no “mundo civil”, pela possibilidade de ser 
identificado como um policial do BOPE. 
Questionados a respeito desta prática e seu 
risco eventual a resposta dos portadores destes 
símbolos surge em tom de desafio: “Quem 
quiser que tente a sorte!”. 

O ethosa visão de mundo dos integrantes do 
BOPE acaba por apartar dois mundos: o dos 
“operações especiais” e dos “convencionais”. 
Mais que uma separação simbólica, a estrutura 
dos caveirasparece se fortalecer nos “conven-
cionais”, quando empregam designações de 
diferenciação qualitativa, que por vezes se 
manifestam como depreciativas, para referen-
ciar aqueles que nunca tentaram ser um 
caveira, que desistiram ao longo do processo 
de passagem ou não se comportam como tal. 
Em contrapartida, os “convencionais” não 
poupam os caveiras utilizando termos para 
adjetivá-los: “malucos”, “comedores de cobra”; 
e homens que gostam de “apanhar na cara”26.

Embora este suposto antagonismo possa nos 
levar a entender que há uma disputa tácita, e 
por vezes explícita, entre as duas categorias 

identificadas, na verdade há indícios de uma 
“convivência tolerada”. Tal fato possa ser 
explicado, talvez, pela existência de um 
“inimigo” comum. Não há notícias de qualquer 
posicionamento institucional contrário, por 
parte da PMERJ, em relação às manifestações 
depreciativas dirigidas aos “convencionais”, 
durante os treinamentos do BOPE, pelos 
caveiras. Contudo, mesmo reconhecendo este 
fato, os oficiais e praças do BOPE não se 
sentem considerados nas promoções por 
merecimento da corporação e no investimento 
em recursos para os programas de treinamento 
realizado pela unidade. Esta circunstância 
ocorreria a despeito do resultado e repercussão 
positiva das ações do BOPE, do nível de 
exposição ao risco de seus integrantes e de seu 
engajamento nos treinamentos dos policiais 
militares de outras unidades. 

A distinção dos “demais” ultrapassou as 
fronteiras da instituição totalconquistando 
adeptos de todas as origens como pode ser 
verificado pelo extenso número de comuni-
dades na internet que reúnem cerca de 360.000 
pessoas27. Orkut28, reportagens, filmes, clipes, 
jogos eletrônicos, e manifestações de apreço e 
desprezo relacionados ao BOPE podem ser 
encontrados em diversos sites de pesquisa. O 
filme “Tropa de Elite”29 potencializou o 
fenômeno tornando público o que era, antes, 
interdito: o rito de passagem dos caveiras, seus 
símbolos, seu comportamento e linguagem. 

Das representações identificadas, a que 
mais caracteriza o ethos caveiraé o compor-
tamento diante uma tarefa a ser realizada. Esta 
atitude se traduz em um “deixa que eu faço!” 
ou “deixa que nós fazemos!” diante de uma 
missão que é apresentada. Tal comportamento, 
induzido pelos métodos pedagógicos durante o 
COEsp, é observado em qualquer situação 
considerada crítica, a despeito do risco e do 
limite da capacidade orgânica dos indivíduos. 



A mensagem para os que assumem a 
responsabilidade de “cumprir a missão” é 
clara, sendo expressa pelo axioma, enviado em 
forma de mensagem: “Vá e Vença!”30.

O senso comum, no BOPE e na PMERJ, 
indicava que o Curso de Operações Especiais 
era o responsável pela “produção” de novas 
pessoas. Contudo, durante a pesquisa empírica 
que realizei, identifiquei indícios de que os 
concludentes do processo de passagem 
possuem uma característica particular, que se 
traduz em uma vontade extrema, objetivada na 
“determinação” em seguir a adiante até se 
atingir o objetivo final. Tal característica pôde 
ser constatada na submissão voluntária ao 
rigoroso processo de conversão. Embora não 
faltem críticas, dentro e fora da PMERJ, aos 
métodos de socialização do COEsp, os 
conversos depositam no treinamento o sucesso 
da unidade, que tem de estar pronta para o pior 
dos confrontos.

Percebendo o BOPE como a ultima ratio 
nas operações policiais em segurança pública, 
os “iniciados” se representam pelo ethosde um 
“eu coletivo”, onde a glória prometida será 
alcançada pela visão de mundo que se 
manifesta na crença inabalável da força do 
grupo e no emprego do conhecimento 
socializado – a conduta e as técnicas em 
operações especiais - nas atividades de alto 
risco. O sentimento de equipe e a crença em 
sua força parece ser o maior produto do 
processo de transformação, O Curso de 
Operações Especiais, que representa a 
totalidade da força de uma estrutura capaz de 
promover ou induzir a construção social de 
outra, o próprio Batalhão de Operações 
Policiais Especiais.
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